
Vinterskådning vid Solkusten i Andalusien, Spanien, 
den 17-24/1 2003 
 
Resenärer: Thomas Daleke med familj. 
Förutsättningar: Resan var ingen ”råskådningstur” utan en ren familjesemester där både 
tubkikare och ”handjagaren” var med under alla bilturer och vandringar. Det intressanta med 
resan var att se vad sydkusten i Spanien hade att erbjuda under en vintervecka i januari.  
Område och boende: Av olika skäl hoppade vi över västra Andalusien med Coto Donana. Vi 
koncentrerade istället bilrundorna till dagutflykter längs solkusten från Malaga i öst till 
Gibraltar i väst. Vi gjorde också ett par bergsturer till små byar och berg norr om området. 
”Basläger” var ett litet hus i det lilla samhället Estepona som vi hittat via internet. Ett 
kanonfint hus i spansk stil med pool och hög komfort. Priset låg på 3800 kr för 6 personer i en 
vecka. Är någon intresserad av att hyra så kontakta mig på 0455-506 63 efter kl.18.30 för mer 
info. 
 
Resan dag för dag: 
Dag 1: Fredagen den 17/1 2003. Resan till Spanska solkusten. 
Anlände till Malagas flygplats vid tolvtiden. Fick ut vår förbeställda hyrbil – en Ford Focus – 
och gav oss iväg mot Estepona. Njöt av det vackra bergiga landskapet. Vi letade upp vårt 
hyrda hus – La Gitanilla – som låg väster om Estepona. Rent, snyggt och mycket vacker 
spansk villa med en liten lockande pool utanför. Bara 60-70 meter till stranden.  
   Skådade lite med tuben från stranden och balkongen och kunde njuta av fiskande havssulor 
och en förbisträckande långnäbbad mås. Kunde även göra fina jämförelser mellan vanlig stare 
och svart stare i en flock som satt sig för att övernatta i ett träd i tomten mitt emot. 
 
Dag 2: Lördagen den 18/1 2003. Estepona och Rojas Vaqueros 
Gjorde en lång strandvandring och bekantade oss med Esteponas omgivningar. Hittade ett par 
små åar som rann ut i närheten som skulle visa sig var bra lokaler. Fanns en del vadare längs 
stranden. Hälsade på våra bekanta i grannbyn Rojas Vaqueros en stund. Deras strand var 
tydligen övernattningsplats för 100-tals gulfotade trutar, silltrutar och andra måsfåglar. 
Ägnade en stund åt att plugga dräkter. Dagens roligaste obsar var tre svartbenta strandpipare, 
en dvärgörn av ljus fas, en övervintrande rödstrupig sångare och en flock klippsvalor som 
jagade dvärgörnen. 
 
Dag 3: Söndagen den 19/1 2003. Bergsbyn Ronda. 
Efter sedvanlig frukost på balkongen åkte vi till bergsbyn Ronda som ligger 5 mil inåt landet. 
Det blev en slingrig färd i vacker omgivning. Redan på vägen dit såg vi flera gåsgamar och en 
pangobs på grågam som kom glidande bara 20 meter ovanför bilen. Ronda var en vacker 
upplevelse, särskilt den gamla stadsdelen med den berömda bron över en 100 meter hög ravin 
som delar staden. Här höll till en orädd flock med alpkråkor som med fantastisk 
flygskicklighet flög fram och åter genom brons pelare. Över staden cirklade hela tiden 10-15 
gåsgamar på stela vingar. Vi njöt av utsikten och skönheten i några timmar innan vi åkte 
tillbaka till Estepona.  
   Förutom alpkråka, gåsgam och grågam såg vi även svarthakad buskskvätta, klippsvala, 
lärkfalk och tofslärka Vid kusten blåste det kraftigt idag och över 70 havssulor i olika åldrar 
kunde räknas in under bara ett par timmars svepande med tuben. 
 
Dag 4: Måndagen den 20/1 2003. Gibraltar. 



Idag stod ett besök i Gibraltar på programmet. Vi parkerade bilen på spanska sidan i staden La 
Línia och gick genom tullen in i på den engelska sidan. Väl inne tog vi en taxitur med guidad 
tur på ”The Rock”. Gjorde några stopp vid grottorna, utsiktsplatserna, apberget och några 
skyddsrum som använts till operationssalar i krigstider. Efter rundturen strosade vi runt i 
själva staden – köpte skitbillig fin whisky, en kul t-shirt och käkade fish ’n’ chips.  
Dagens behållning blev såklart aporna.  
   Det var förvånansvärt lite fågel i rörelse kring Gibraltar. Vi kunde glädjas åt gulfotade trutar 
i mängd som förberedde sig för häckning på klipporna. Några svarta rödstjärtar och en flock 
klippduvor visade sig också. Det bästa hörde vi men inte såg. Det var en eller två blåtrastar 
som sjöng från stupen kring operationstunneln. Trots att de ibland lät helt nära var det 
omöjligt att få syn på den eller dem. 
   På väg hem såg vi gott om vita hägrar; en flock på 12 kohägrar på San Roques golfbana och 
ett 25-tal silkeshägrar på Rio Guadiardos flodkant när vi passerade över den. Utanför La Línia 
satt en varfågel och spanade på ett staket. 
 
Dag 5: Tisdagen den 21/1 2003. Rio Guadiaros delta. 
Tog det lugnt i närmaste omgivningen kring vårt bostadsområde 5 km väster om Estepona. 
Kollade lite trutar i hamnen i Estepona. Under eftermiddagen åket vi till Rio Guadiaros delta 
strax öster om Gibraltar. Men området var lite av en besvikelse även om en purpurhöna fick 
upp humöret lite. Där kretsade även ganska gott om klippsvalor – cirka ett 50-tal – och i ett 
snår vid en damm klängde en cettisångare omkring. En grupp sandlöpare med två kustpipare 
rastade på sandbankarna tillsammans med några silkeshägrar.. 
   Dagens stora överraskning var ändå de två munkparakiterna som skränande for omkring vid 
vårt bostadsområde. Två gulnäbbade liror livade upp rejält vid dagens hemmaskådning.  
 
Dag 6: Onsdagen den 22/1 2003. Esteponas omgivningar. 
I dag firade vi en kamrat som fyllde 50 år så vi ägnade dagen åt andra aktiviteter istället. Kan 
rekommendera en mycket trevlig restaurang som heter Menorah vid stora vägen väster om 
Estepona. Fråga efter stekt Rödhöna med champagnesås – en smakupplevelse utöver det 
vanliga. Strosade omkring lite på onsdagsmarknaden i staden och i en citronlund i närheten 
fanns gott om småfågel – mest sammetshättor, steglitser och gulhämplingar. 
   Det sträckte enormt med vitfågel under dagens sista två timmar så det hann bli några svep 
med tuben också. Det bästa var en adult havstrut och en adult rödnäbbad trut. 
 
Dag 7: Torsdagen den 23/1 2003. Bergstur till Casares. 
Rejält varmt idag så under en stor del av dagen dyrkade vi solen och även badade i 
medelhavet. Riktigt skönt trots endast 16 grader i vattnet. Framåt eftermiddagen åkte vi en tur 
uppe i bergen och slutade kvällen vid bergsbyn Casares. Enormt vackra omgivningar. Byn var 
otroligt välskött och hade så trånga och vindlande gator att man till slut inte hade någon aning 
om vart man skulle gå. På en hög klippa fanns en gammal kyrkoruin där tre gamla gamar 
cirklade på termiken. I övrigt gav inte turen så mycket mer än en lisa för själen. 
   Värt att nämna var en varfågel, ett par tofslärkor, en lärkfalk och ett kraftigt sträck av 
havssula tidigare på dagen.. 
 
Dag 8: Fredagen den 24/1 2003. Vägen mot Malaga + mellanlandning i Barcelona. 
Varmaste dagen på resan. Typiskt att man ska hem då. Flyget gick vid 15.20 så dagen skred 
snabbt förbi i ett dammoln från städningen av vårt hus. Hann med ett par timmars skådande i 
närmaste omgivningen. För första gången under vår Spanien-sejour lät några sångare hör sina 
sångstrofer. Det var dels en cettisångare vid stranden och dels ett par grässångare som 
sångflög i det höga gräset på ödetomten bredvid. 



   Mellanlandade i Barcelona. Förutom att vi fick se ”Barcas” fotbollsstadium live så hann vi 
med och utöka artlistan med tofsvipa och större strandpipare också. 
 
Slutkommentar och intressanta iakttagelser:  
1) En kul grej var att många klippsvalor hade flyttat ner från bergstrakterna och höll nu till 
kring de små samhällena längs kusten. Varje by verkade ha ett gäng klippsvalor på 5-20 ex 
som drog omkring och jagade föda.  
2) En av flockarna med svart stare var uppblandade med vanliga starar vilket gav tillfälle till 
fina jämförelser.  
3) De stora anhopningarna av vitfåglar längs stränderna på mornar och kvällar. Här kunde 
göras fina studier av Michahellis-trutar och greallsii-silltrutar plus att här även dök upp 
överraskningar i form av rödnäbbad trut och långnäbbad mås. 
4) Inga sjungande sångare förrän sista och varmaste dagen då en cettisångare och en 
grässångare fick lite vårkänslor i värmen. Inte en enda av de 100-tals gransångare eller 
sammetshättor som observerades lät höra någon sångstrof. 
5) Överraskande få tofslärkor längs denna delen av Spanien. Förväntade mig att få frossa i 
tofsbeprydda lärkor, men ack nej … såg bara tre stycken under hela resan. 
6) Trots att det byggs friskt överallt längs hela solkusten fanns en hel del fågel att glädjas åt. 
Det finns alltid små oaser här och där som drar fågel. Bäckraviner, floddeltan, trädgårdar … 
 
Resans kompletta artlista: 
Havssula, Sula bassana – Sågs dagligen fiska längs hela kusten. Vid hård vind ökade antalet 
markant. Bästa dagssiffra blev över 70 ex på ett par timmar vid Estepona den 19/1. Största 
flocken var på 5 adulta sulor den 23/1. 
Storskarv, Phalacrocorax carbo – Sågs dagligen med 1-20 ex längs kusten. Största flocken 
var på 8 ex och den rastade på några pålar i Rio Guadiaros delta den 21/1. 
Toppskarv, Phalacrocorax aristotelis – 2 adulta fåglar sträckte förbi Estepona den 18/1. 1 
adult sedd med tuben från balkongen på huset i Estepona den 22/1. 1 ex på samma lokal den 
23/1. 
Gulnäbbad lira, Calonectis diomedea – 2 ex sträckte förbi (eventuellt samma exemplar) 
Estepona den 21/1. Vid 11-tiden flög 1 ex väster ut och några timmar senare passerade 1 ex 
österut på samma ställe. 
Gråhäger, Ardea cinerea – Ovanligt tillbakadragen. Såg bara 1 ex som satt och tryckte i 
vassen vid Rio Guadiaros delta den 21/1 samt en i en bäck utanför La Línea den 20/1. 
Silkeshäger, Egretta garzetta  – Sågs fåtaligt så gott som dagligen längs kusten, i bäckar eller 
i dammar. Största flocken var på 25 ex och satt vid Rio Guadiaros strandkant den 20/1. 
Kohäger, Bubulcus ibis – Karaktärsfågel! Fanns överallt där boskap betade marken. Största 
flocken var på 19 ex på en golfbana vid byn Duquesa den 21/1. Roligaste obsen var den som 
plockade drunknade insekter i vår pool den 22/1. 
Sjöorre, Melanitta nigra – 9 ex sträckte västerut mot Gibraltar-halvön den 22/1 
Gräsand, Anas platyrhynchos – Några exemplar i Guadiaros mynning den 21/1. 
Grågam, Aegypius monachus – En adult fågel överraskade oss på nära håll vid en pinjeskog 
strax söder om bergsstaden Ronda den 19/1.  
Gåsgam, Gyps fulvus – Under dagsturen till Ronda den 19/1 såg vi över 20 ex. Fem på vägen 
dit och hem samt ett femtontal som hela tiden cirklade över hustaken. Under resan till 
bergsbyn Casares den 23/1 såg vi tre fåglar i skruv ovanför en klosterruin. 
Dvärgörn, Hieraaetus pennatus – 1 adult fågel av ljus fas sågs den 18/1 sträcka in lågt över 
Rojas Vaqueros, väster om Estepona. Den attackerades av 7-8 modiga klippsvalor, därefter 
cirklade den upp på hög höjd för att försvinna norrut mot bergen. 
Tornfalk, Falco tinnunculus – Sågs dagligen med 1-5 ex. Mest kring bergstrakterna. 



Lärkfalk, Falco subbuteo – 1 ex norr om Marbella den 19/1. 1 ex vid Casares den 23/1 och  
1 ex på väg mot Malagas flygplats den 24/1. 
Purpurhöna, Porphyrio Porphyrio – Resans enda exemplar sågs stå och sova i en skuggig 
vasskant vid Rio Guadiaros delta den 21/1.  
Rörhöna, Gallinula chloropus – I en bäckmynning vid havet nedanför Rojas Vaqueros väster 
om Estepona simmade 3 stycken tillsammans med 5 tamankor den 18/1 
Tofsvipa, Vanellus vanellus – Höll till 8 ex i ett kärr vid Barcelonas flygplats när vi 
mellanlandade den 24/1. 
Kustpipare, Pluvialis squatarola – 2 ex i vinterdräkt på en sandbank vid Guadiaros delta den 
21/1. 
Större strandpipare, Charadrius hiaticula – Höll till ett tiotal ex i ett kärr vid Barcelonas 
flygplats när vi mellanlandade på väg hem den 24/1. 
Svartbent strandpipare, Charadrius alexandrinus – 1 hane plus två honfärgade landade på 
stranden nedanför vårt hotell den 18/1. Hanen var nästan helt utfärgad! 
Roskarl, Arenaria interpres – 2 ex bland klipporna öster om stranden nedanför vårt hotell 
den 18/1. 
Sandlöpare, Calidris alba – Över 20 ex bland klipporna öster om stranden nedanför vårt 
hotell den 18/1. En liten flock vid Rio Guadiaros delta den 21/1. 
Havstrut, Larus Marinus – Vi hittade två exemplar under resan. En 2k-fågel den 17/1 samt 
en adult den 22/1. Båda jagade fiskrens kring fiskebåtarna utanför Estepona. 
Silltrut, Larus fuscus graellsii – Karaktärsfågel! Sågs dagligen i varierande dräkter i 
hundratals ex. Nästan uteslutande av rasen graellsii men även minst 2 adulta av vår egen 
skandinaviska ras intermedius. 
Gråtrut, Larus argentatus – Sågs dagligen men fåtaligt vid kusten under resan. 
Gulfotad trut, Larus cachinnans michahellis – Karaktärsfågel! Sågs dagligen vid kusten 
under resan. Höll till över tusen kring de branta stupen vid The Rock på Gibraltar den 20/1. 
Rödnäbbad trut, Larus audouinii – 1 adult fågel patrullerade stranden nedanför vårt hus 
väster om Estepona den 22/1. Den gjorde några snabba svängar längs stranden och ute kring 
fiskebåtarna för att därefter försvinna lika fort som den dök upp. 
Fiskmås, Larus canus – Sågs mycket fåtaligt men dagligen under resan. 17-24/1 
Skrattmås, Larus ridibundus – Sågs dagligen i ganska stora numerär. 17-24/1 
Långnäbbad mås, Larus genei – Det kändes klart oväntat när den långnäbbade flög in i 
tuben när jag stod och strötittade på fiskande havssulor nere vid stranden i Estepona den 18/1. 
Det var en adult fågel som med bestämd kurs och på nära håll sträckte västerut längs kusten. 
Kentsk tärna, Sterna sandvicensis – 6 adulta i vinterdräkt observerades under resan. En 
sträckte väster vid stranden vid vårt hus den 19/1. Två i Esteponas hamn plus en i Rio 
Guadiaros delta den 21/1. Två vid Esteponas strand den 23/1. 
Tordmule, Alca torda – Den 18/1 hittade vi 1 ad + 1 2k-fågel nydöda på stranden i Estepona. 
Fastnat i fiskenät kanske? Den 19/1 kom en liten tropp med 5 tordmular svirrande in i viken 
nedanför huset i Estepona. De låg och fiskade en stund och försvann sedan österut. 
Turkduva, Streptophelia decaocto – Sågs dagligen under resan. 8-10 ex spelade kring vårt 
hus. 
Klippduva, Columba livia – Sågs dagligen som tamduve-variant den 17-24/1. Som vild och 
äkta vara kring Gibraltarklippan den 20/1. 
Munkparakit, Myiopsitta monachus – 2 ex chockade oss med att vilt skränande komma och 
landa i en pinjetall vid grannhuset i Estepona den 21/1. Förrymd? Självklart, men ack så 
vacker. 
Tofslärka, Galerida cristata – 1 ex vid Ronda den 19/1 samt 2 ex vid Casares den 23/1. 
Klippsvala, Ptyonoprogne rupestris – Sågs dagligen 17-24/1. Bästa dagssiffran var plus 50 
ex under resan till Rio Guadiaros delta den 21/1. 



Ängspiplärka, Anthus pratensis – Observerades vid två tillfällen. 30 ex vid en gräsäng söder 
om Rojas Vaqueros den 18/1 samt 1 ex vid ”vår” strandremsa den 24/1. 
Sädesärla, Motacilla alba – Karaktärsfågel! Sågs lite överallt under resans gång. Mest vid 
kusten men även uppe bland bergen. 
Rödhake, Erithacus rubecula – 2 obsar under resan. Ett vid huset den 19/1 samt 1 ex i ett 
citronplantage i Estepona den 22/1. 
Svart rödstjärt, Phoenicurus ochruros – Karaktärsfågel! Sågs dagligen med 20-30 ex. 
Svarthakad buskskvätta, Saxicola torquata rubicola – Sågs vid två tillfällen. En hane vid en 
utkiksplats på väg hem från Ronda den 19/1. En hane plus en hona på en ödetomt i Estepona 
den 20/1. 
Blåtrast, Monticola solitarius – 1 eller möjligtvis 2 ex sjöng vid ingången till kanontunneln 
på Gibraltarklippan den 20/1. Svårt att avgöra varifrån lätet kom trots nära håll. 
Koltrast, Turdus merula – Sågs dagligen 17-24/1. 
Sammelshätta, Sylvia melanocephala – Karaktärsfågel! Sågs dagligen med 20-50 ex. Fanns 
överallt! 
Svarthätta, Sylvia atricapilla – Sågs vid tre tillfällen. 1 hane i Rojas Vaqueros den 18/1 och 
en hane på en ödetomt i Estepona den 20/1. 
Rödstrupig sångare, Sylvia cantillans – En av resans överraskningar. Ett övervintrande ex i 
Rojas Vaqueros-byn den 18/1. En icke utfärgad hane som bråkade med en svarthätta. 
Grässångare, Cisticola jungcidis– Tre observationstillfällen. 1 ex i ett högt gräsbestånd på 
stranden vid Rojas Vaqueros den 18/1. 1 ex i vassen vid stranden i Estepona samt 2 ex som 
spelflög på ödetomten vid vårt hus den 24/1. 
Cettisångare, Cettia cetti – Höll till ett ex vid en damm i byn vid Rio Guadiaros delta den 
21/1. Ett ex drillade en stund helt öppet i ett buskage nedanför vår bostad den 24/1. 
Gransångare, Phylloscopus collybita – Karaktärsfågel! Sågs överallt dagligen. 
Blåmes, Parus caeruleus – Såg bara ett ex i en cypress inne i Estepona den 22/1. 
Talgoxe, Parus major – 1 ex vid vårt hus utanför Estepona den 18/1. 
Varfågel, Linus excubitor – 2 ex under resan. En på ett staket utanför La Línia den 20/1 samt 
1 ex på en ledning halvvägs till bergsbyn Casares den 23/1. Av meridionalis-rasen såklart. 
Korp, Corvus corax – 3 ex vid ett berg på väg från Malagas flygplats den 18/1. 1 ex i Ronda 
den 19/1. 
Alpkråka, Pyrrhocorax pyrrhocorax – 20-30 ex höll till vid bron och i ravinen som delar 
Rondas gamla stadsdel mitt itu. Bjöd på fina flyguppvisningar. Den 19/1. 
Svart stare, Sturnus unicolor – Karaktärsfågel! Sågs dagligen i flockar upp till 200-300 
exemplar. Överallt i byarnas träd och hustak satt glänsande svartstarar och sjöng. 
Stare, Sturnus vulgaris – Under dagarna den 17-19/1 höll ett gäng vanliga starar i vinterdräkt 
till bland de svartstarar som hävdade revir kring vårt hus i Estepona. 
Gråsparv, Passer domesticus – Karaktärsfågel! Sågs i varenda by. Övernattade i hundratal 
tillsammans i vissa bestämda träd varje natt. 
Steglits, Carduelis carduelis – Karaktärsfågel! Dagligen med 30-100 ex. 
Grönfink, Carduelis chloris – 1 hane i ett pinjeträd i Gibraltar stad den 20/1. 
Gulhämpling, Serinus serinus – Karaktärsfågel! Sågs dagligen. Största flocken var på 9 ex 
och innehöll bara 1 utfärgad hane, Rojas Vaqueros den 18/1.   
 
 
Andra djur på resan: 
Berberapa, Macaca sylvana – Roligt gäng! Såg sammanlagt ett 30-tal berberapor under turen 
på Gibraltarklippan den 20/1.  
Morisk murgecko, Tarentola mauretanica –  Fångade och fotograferade en liten gynnare 
utanför vårt hus i Estepona den 23/1 



Europeisk  vandringsgräshoppa – Fanns många på ödetomten vid huset i Estepona den 
23/1.  


